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االفريقية للسيطرة على االمراض والوقاية منها تتعاون مع برنامج األمم المتحدة المراكز 

 (19-لتعزيز استجابة افريقيا لوباء كورونا المستجد )كوفيد اإلنمائي
 

 13/04/2020التاريخ:       039/2020بيان  صحفي رقم :

 المكان: أديس أبابا 

 

 

ييرسس كورسنة الهستتاجا  س ةء  كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز استتاجة ة ريرياية ساستتاعاادمة لهجة هة  

قةمت مفوضتتتتية ادتاةد اقيريا  من الم الهراكز اقيرياية لهةةياة اقمرال سالوقةية م،هة ر س رنةم  

 ريرياية. اقمم الهاااة اإلنهةئ   اصهيم  رنةم  مشارك لاعم الجهود الجةرية ي  

 

إلى جةنب الاسم ر   للاعةيالهستتاجاة  ييرسس كورنة    لو ةءيهاف البرنةم  الهشتتارك إلى ت،ستتيس ادستتاجة ة  

اقعضتتتتتةء سالهجهوعتةص ادقاصتتتتتةديتة اإلقليهيتة ساةليتةص اإلقليهيتةر سكتملتا م،نهتةص الهجاه  الهتان  

مجةدص الااالص ستاهث   اب،  نه  شتتتةم . للضتتتهةل الاعةسل اله،ستتتس سادتصتتتةم س ساله،نهةص الاي،ية

 :ي اقر عة الهشاركة 

 

 الا،سيس اإلقليه  س ،ةء الاآزر.  •

 تاييهةص اقثر ادجاهةع  ادقاصةدي سالصا  سالاوكه  سالاأثير السيةس .  •

  ،ةء الااراص ستاةسم الهعرية.  •

 إساراتيجيةص ادتصةم الم الهخةطر سحهلص الاوعية.  •

 

الهركز اديريا  للستتتتيعرة على ادمرال سالوقتةيتة م،هتة ر  جتةدص م  كت  من سديتةتاهتةشتتتتى متم  اله

سادستاراتيجية الاةرية  شتأل الاأمب سادستاجة ة لتتتتتفيرسس كورنة الهستاجا ر  ةإلضتةية إلى ال،ه  اإلقليه  

 لبرنةم  اقمم الهاااة اإلنهةئ   شأل ادساجة ة للاعةي . 

 

 ةلاركيز  شتتتة  اةل على   لى ادمرال سالوقةية م،هة قيةدتهرة عواصتتت  الهركز اديريا  للستتتيعيستتت س

الهراقبة ر الهخابراص ر إرشتتةداص الااا ير الهضتتةدة ر استتاعااداص الرعةية الصتتاية ر ادتصتتةدص الم 

 الهخةطر سالهشةركة ادجاهةعية ر سإدارة سلسلة اإلمااد.
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للستتتتيعرة على ادمرال سالوقتةيتة م،هتة  كر  رل التاكاور رسوويت  رسنومتة نتةئتب متاير الهركز اديريا  

الهركز يستتعا  العه  م   رنةم  اقمم الهاااة اإلنهةئ  لا،فيم ادستتاراتيجية الاةرية الهشتتاركة حوم تفشت  

استاراتيجيا،ة ساضتاةن نريا رل نعزز قارة الاسم اقعضتةء حاى تاهةن سرضتةف  س ةء كورسنة الهستاجار 

رل تاهةن من  ستترعة ي  ريرياية ر سإ ا حاا انااةم ساستت  ادناشتتةر ر ةر   ستخفيفه آثمن اكاشتتةف الهرل 

 الهرل الشايا سالويةة . تج،ب حةدص 

 

رمونتة إيزيتةكونوا الهتاير ادقليه  لبرنتةم  اقمم الهااتاة ادنهتةئ   تأيريايتة  كر ن  لاتا مررنتة  تةلةثير ي  

م من ييرسس إي بود. إد رل تهايا س ةء ييرسس كورسنة الهستتاجا الاةرةر سعلى الروم من رن،ة تعله،ة درسستتة

ي  ريريايتة ماعتاد اق عتةد. سيفخر  رنتةم  اقمم الهااتاة اإلنهتةئ   تةلعهت  م  ادتاتةد اقيريا  ر من الم 

الهراكز اقيريايتة لهةتةياتة اقمرال سالوقتةيتة م،هتةر ليت  تةدعاهتةد على التارسس الهستتتتافتةدة من ييرسس 

 ناهةن من ادساعااد  شة  ريض  سالهةةياة سالاعةي   شة  رقوى .  إيبود سحسبر    حاى

 

 

 

 ***اناهى***

 

 

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال:

 ريا الةارسن ن   -  00 77 551 11 (251)مةتفن  –مفوضية ادتاةد اديريا   –إدارة ادعلم سادتصةم  -رئيت قسم ادتصةم–السياة سي،  موسة يةنة 

union.org-DIC@african - موق ن www.au.int–   إثيو ية  –رديت ر ة ة 

 union.org –AyodeleJ@africa  –الهركز اديريا  للسيعرة على ادمرال سالوقةية م،هة   –موظف اتصةم اسم  –السيا جيهت ريوديلل  رسد ديبو 

 Annehoelscher@undp.org - السياة آل مولياشر 

 إثيو ية  –رديت ر ة ة  –www.au.int موق ن  -الةارسن ن موق    -مفوضية ادتاةد اديريا  –ردارة ادعلم سادتصةم 

 YouTube|  Instagram|  LinkedIn|  Twitter|  Facebookتة عونة علىن 
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